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Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Cerová konaného dňa 13.12.2019 

 

 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez výhrad. 

Hlasovanie: prítomných       9,     za     9  , proti    0   , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje  dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020 bez výhrad. 

Hlasovanie: prítomných      9 ,     za     9 , proti   0  , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2019. 

Hlasovanie: prítomných    9 ,     za   8, proti  1 , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje žiadosť Futbalového klubu Cerová o navýšenie finančnej dotácie na mládežnícke 

mužstvá na rok 2020 v sume 2.000 €. 

Hlasovanie: prítomných    9  ,     za    9  , proti   0   , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje rozpočet obce Cerová na rok 2020  a 

berie na vedomie rozpočty obce Cerová na roky 2021 a 2022. 

Hlasovanie: prítomných    9  ,     za    9  , proti   0  , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 24 m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla rozdelením pôvodnej parcely 174/39  
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na parcelu 174/39 o výmere 24 m2 a parcelu č. 174/44 o výmere 2 m2 geometrickým plánom 

č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 

 

Renáte Benešovej a Ivanovi Benešovi, bytom Cerová č. 204 

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že 

pozemok rodina dlhodobo využíva, bezprostredne susedí s ich pozemkom, pre obec je pozemok 

inak neupotrebiteľný. 

 

určuje predajnú cenu predávaného pozemku na  5,00 €/m2.  

 

schvaľuje kúpu novovzniknutej parcely číslo 305/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 

m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 305/1 

geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom,  od Ivana Beneša 

a Renáty Benešovej, bytom Cerová č. 204 za kúpnu cenu 5,00 €/m2. Poveruje starostu obce na 

všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných    9  ,     za   9 , proti   0 , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 1120/38 – lesný pozemok o výmere 283 m2, k. 

ú. Rozbehy, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 1120 geometrickým plánom č. 

117/2019 vyhotoveným Ing. Vladimírom Nemcom, Jaroslavovi Šupolovi, Petrovi Šupolovi, 

Andrei Šupolovej, bytom Študentská č. 25, Trnava, 

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

skutočnosť, že žiadatelia majú predmetnú časť pozemku dlhodobo v prenájme a je to jediná 

prístupová cesta k nehnuteľnosti žiadateľov, 

 

určuje predajnú cenu predávaného pozemku na 5,00 €/m2. Poveruje starostu obce na všetky 

právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných     9 ,     za  9,  proti   0 , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 1120/39 o výmere 438 m2-lesný pozemok,  k.ú. 

Rozbehy, ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 1120 – trvalý trávny porast geometrickým 

plánom č. 117/2019 vyhotoveným Ing. Vladimírom Nemcom,  Rudolfovi Grácovi, bytom 

Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice za predajnú cenu 5,00 €/m2.  

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

fakt, že pozemok dlhodobo užíva, z časti ho má oplotený, ide o jedinú prístupovú cestu jeho 

k nehnuteľnosti,  pre obec je neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  
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 Poveruje starostu obce na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných    9 ,     za     9 ,  proti  0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

určuje  cenu za dlhodobý prenájom parcely registra KN „E“ č. 1736/1 a časti parcely registra 

KN „E“ č. 1735/1  na sumu  0,10 € za m2 na rok Erikovi Kocúrikovi, bytom Cerová 300. 

určuje nájomcovi podmienky prenájmu : predmetný pozemok oplotiť rozoberateľným plotom, 

na základe písomnej výzvy nebrániť vstupu na predmetný pozemok pracovníkom obce alebo 

ich povereným osobám, 

schvaľuje dĺžku prenájmu na základe zmluvy o prenájme na dobu 5 rokov s tým, že ak ani 

jedna strana zmluvu nevypovie, zmluva sa automaticky predĺži na ďalšie 5-ročné obdobie. 

Poveruje starostu na všetky právne úkony vo veci prenájmu. 

Hlasovanie: prítomných      9  ,     za    9   , proti  0    , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje za kronikárku obce  PaedDr. Boženu Malichovú. 

 Hlasovanie: prítomných    9 ,     za   9  , proti  0   , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

zamieta žiadosť Mareka Holáska, bytom Cerová 118, o odkúpenie časti obecného pozemku, 

parc. č. 562/24, k.ú. Cerová-Lieskové, LV 705. 

Hlasovanie: prítomných    9 ,     za   9  , proti  0   , zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje od 01.01.2020 starostovi obce odmenu vo výške 15 % zo základného platu v zmysle 

§ 4, ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších úprav.   

Hlasovanie: prítomných    9 ,       za    8 , proti    1 , zdržali sa   0 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 


